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Mgr. Karel Sibinský
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Městského obvodu
Ostrava-Jih
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z 15. schůze

Rady městského obvodu

Ostrava - Jih

která se konala 20.4.2011 0:00

(usn.č. 0589/15 - usn.č. 0589/15)
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Přehled usnesení 15. schůze Rady městského obvodu, konanou dne 20.4.2011 0:00

č. usn. č. m. Název materiálu

0589/15 1P. Zrušení veřejné zakázky a podmínky výzvy (dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v
pl. znění a oddílu B. části II. Zásad) „Oprava komunikace ul. Provaznické, SO-01“ ( Ing. Bc.
Dana Čechalová , pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek )

0589/15
1P

Zrušení veřejné zakázky a podmínky výzvy (dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v
pl. znění a oddílu B. části II. Zásad) „Oprava komunikace ul. Provaznické, SO-01“

Rada městského obvodu

zrušuje

veřejnou zakázku č. 20.11 "Oprava komunikace ul. Provaznické"

rozhodla

zaslat výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 33.11 na
provedení  stavebních prací „Oprava komunikace ul. Provaznické, SO-01“ dle § 18 odst. 3
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a oddílu B. části II. Zásad
pro zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesních řízení
Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jim zřízených příspěvkových
organizací a ovládaných podnikatelů, zájemcům uvedeným v předloženém  přínosu

schvaluje

případnou mimořádně nízkou nabídkovou cenu nižší o více než 20% vzhledem k
předpokládané hodnotě veřejné zakázky malého rozsahu

jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami:
členové
1. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Bohuslav Zdráhala, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Dostál, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu

hodnotící komise ve složení
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Dostál, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu

náhradníci členů                        
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Ing.Bc. Milada Černošková odbor dopravy a komunálních služeb
3. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu

ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastupováním ved. odd. veřejných zakázek

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky a předložit zprávu hodnotící komise s
návrhem na uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku VZ 33.11

Termín: 30.6.2011
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